Biroul Electoral Central al Studenţilor (BECS) Universitatea Babeş-Bolyai
Procedurile de vot pentru desemnarea reprezentantilor studentilor
in forurile decizionale ale Universitatii Babes-Bolyai

A. Principii generale
1. Electorii se vor prezenta la vot cu buletin/carte de identitate/pasaport si carnet de
student vizat pentru anul universitar curent.
2. Votul se exprima pe buletine de vot tipizate, prin aplicarea stampilei cu insemnul
“votat” in spatiul special destinat.

B. Procedura de vot pentru alegerea membrilor in Consiliul Facultatii
1. Reprezentantii studentilor in Consiliul Facultatii sunt alesi prin vot universal, direct si
secret.
2. Adunarea electiva pentru alegerea reprezentantilor studentilor in Consiliul Facultatii
este compusa din toti studentii de la nivel licenta, master si doctorat inscrisi la
facultatea pentru care se candideaza.
3. Locurile pentru reprezentarea studentilor in Consiliul Facultatii sunt impartite pe
circumscriptii, cu respectarea principiilor multiculturalitatii si reprezentativitatii,
conform deciziei Consiliului Studentilor de la nivelul facultatii.
4. Candidatii pentru Consiliul Facultatii sunt alesi pe circumscriptii, din randul
studentilor circumscriptiei pentru care se candideaza, prin votul tuturor studentilor
facultatii/liniei de studiu.

5. La facultatile la care exista liniile de studiu maghiara si/sau germana, daca exista
locuri in Consiliul Facultatii alocate pentru reprezentarea liniilor respective, alegerile
se fac pe linii de studiu.*
6. Fiecare elector are dreptul la un numar de voturi egal cu numarul de locuri repartizat
studentilor pe facultate/linie de studiu. Numarul voturilor exprimate pe circumscriptie
nu poate fi mai mare decat numarul de locuri in CF alocat circumscriptiei respective.
7. Rezultate alegeri: a) circumscriptie cu un singur loc in CF: castigator este declarat
candidatul cu cele mai multe voturi obtinute in urma procedurii de vot; b)
circumscriptie cu mai multe locuri in CF: castigatori sunt declarati candidatii cu cele
mai multe voturi obtinute in urma procedurii de vot, in ordine descrescatoare, pana la
ocuparea tuturor locurilor; c) circumscriptie unde numarul de locuri in CF este egal
sau mai mare decat numarul de candidati : castigatori sunt declarati toti candidatii,
daca au obtinut cel putin 1 vot.
8. In cazul in care raman locuri neocupate, Biroul Electoral de la nivelul Facultatii poate
decide: a) sa organizeze alegeri in termen de maxim 5 zile calendaristice; b) sa
redistribuie locul catre o alta circumscriptie de la nivelul facultatii unde au existat mai
multi candidati,respectand principiul reprezentativitatii si multiculturalitatii. In acest
caz, castigator va fi declarat urmatorul candidat cu cele mai multe voturi obtinute in
cadrul circumscriptiei careia i-a fost redistribuit locul neocupat.
* Ex: la FSPAC sunt 3 linii de studiu (romana, maghiara si germana); in Consiliul
Facultatii sunt alocate locuri pentru linia romana (6),maghiara (1), linia germana (0)
=>reprezentantul studentilor de la linia maghiara este desemnat de o adunare electiva
compusa din toti studentii inscrisi la linia respectiva, din randul acestora. Studentii de la
linia germana vor candida si vor vota impreuna cu studentii de la linia romana.
C. Procedura de vot pentru alegerea membrilor in Senatul UBB
1. Reprezentantii studentilor in Senat sunt alesi prin vot universal, direct si secret, pe
linii de studiu (romana, maghiara si germana), din randul studentilor inscrisi la linia
pentru care se candideaza.

2. Adunarea electiva pentru alegerea reprezentantilor studentilor in Senat este compusa
din toti studentii de la nivel licenta, master si doctorat din cadrul liniei de studiu
pentru care se candideaza.
3. Locurile pentru reprezentarea studentilor in Senat sunt impartite pe circumscriptii (23
locuri pentru linia romana, 9 locuri pentru linia maghiara = 7 locuri de drept + cele 2
facultati cu studiu exclusiv in limba maghiara, 3 locuri pentru linia germana) cu
respectarea principiilor multiculturalitatii si reprezentativitatii, conform deciziei
Consiliului Studentilor de la nivel de universitate. Circumscriptiile pentru doctoranzi
si ONGS-uri din UBB fac parte din linia romana.
4. Candidatii pentru Senat sunt alesi pe circumscriptii, dintre studentii circumscriptiei
pentru care se candideaza, prin votul tuturor studentilor inscrisi la linia de care
apartine circumscriptia.
5. Fiecare elector are dreptul la un numar de voturi egal cu numarul de locuri repartizat
liniei de studiu din care face parte. Numarul voturilor exprimate pe circumscriptie nu
poate fi mai mare decat numarul de locuri in Senat alocat circumscriptiei respective.
6. Rezultate alegeri: a) circumscriptie cu un singur loc in Senat: castigator este declarat
candidatul cu cele mai multe voturi obtinute in urma procedurii de vot; b)
circumscriptie cu mai multe locuri in Senat: castigatori sunt declarati candidatii cu
cele mai multe voturi obtinute in urma procedurii de vot, in ordine descrescatoare,
pana la ocuparea tuturor locurilor; c) circumscriptie unde numarul de locuri in Senat
este egal sau mai mare decat numarul de candidati: castigatori sunt declarati toti
candidatii, daca au obtinut cel putin 1 vot.
7. In cazul in care raman locuri neocupate Biroul Electoral Central de la nivelul
Universitatii va organiza alegeri in termen de maxim 5 zile calendaristice.
D. Situatii de exceptie: buletine de vot anulate
I. Consiliul Facultatii:
a) buletine cu un numar total de voturi exprimate mai mare decat numarul de locuri alocate in
Consiliul Facultatii pentru care s-a exprimat votul;

b) buletine cu un numar de voturi exprimate pe circumscriptie mai mare decat numarul de
locuri alocate circumscriptiei respective;
c) buletine care au votul exprimat in afara spatiului special destinat;
d) buletine albe (buletine fara voturi exprimate).
II. Senatul Universitatii
a) buletine cu un numar total de voturi exprimate mai mare decat numarul de locuri in Senat
repartizate liniei de studiu pentru care s-a exprimat votul;
b) buletine cu un numar de voturi exprimate pe circumscriptie mai mare decat numarul de
locuri alocate circumscriptiei respective;
c) buletine care au votul exprimat in afara spatiului special destinat;
d) buletine albe (buletine fara voturi exprimate).

